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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS, ORÇAMENTO E DO MERCOSUL

PARECERN' OÕ2/19-CEFOR

Inclui inc. Vll no art. 18-B da Lei
Complementar n' 7, de 7 de dezembro de
1973, e alterações posteriores,
estabelecendo a não incidência de ISSQN
sobre a atividade e os valores recebidos

pela realização de vistoria de veículos
automotores para o cadastramento de
registro de veículos novos ou usados
realizados pelos Centros de Registro de
Veículos Automotores - eRVAs.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Márcio Bens Ely.

Instada a oferecer parecer prévio, a Procuradoria desta Casa, (fls. 1 8),
manifesta-se que a proposição se insere no âmbito da competência do Município,
na forma estabelecida no artigo 30, inciso ] e ]ll da Constituição da República, pois
é de competência Municipal legislar sobre matéria de interesse local, instituir e
arrecadar tributos de sua competência.

E o relatório

A proposição em aná]ise, PLCL n' 02/] 5, inclui inc. Vll no artigo 1 8-
B da Lei Complementar n' 7, de 7 de dezembro de 1973, e alterações posteriores,
estabelecendo a não-incidência de ISSQN sobre a atividade e os valores recebidos
pela realização de vistoria de veículos automotoras para o cadastramento de
registro de veículos novos ou usados realizados pelos CRVas.

Evidente, há que se considerar o parecer prévio da Douta Procuradoria
da CMPA, e também das demais comissões permanentes deste legislativo,
inclusive a própria CEFOR que se manifestou anteriormente pela aprovação do
prometo em análise.
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PARECERN' 03L/19-CEFOR

Entretanto, avaliadas as considerações devidamente fundamentada

pela Procuradoria da CMPA e pela CCJ e demais Comissões Permanentes onde
tramitou, este Relator tem, no mérito, entendimento desfavorável à aprovação do
Projeto .

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto

Sala de Reuniões, 18 de fevereiro de 20]9

Vereador léllZIZierronato,
Presidente e Relator.

Aprovado pela Comissão em áé,.o.2 4'1

Vereador Mauro Pinheiro
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